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مهـاجرت و تغييـر کـاربري اراضي در شهـر اسـالمشهر
دكتـر احمد پوراحمد ،استاد جغرافيـا و بـرنامهريـزی شهری -دانشکده جغرافيا ،دانشگـاه تهـران
دكتـر فـرانـك سيـف الـدينـي ،دانشيــار شهرســازی ،دانشکـده جغـرافيــا ،دانشگــاه تهـران
زيبـا پـرنـون ،كـارشناس ارشد جغرافياو برنامه ريزی شهری ،دانشکده جغرافيا ،دانشگـاه تهـران

چکيده
امــروزه شــناخت رونــد تغييــرات كــاربری زمــين و عوامــل اثرگــاار بــر آن از مباحــث مطــری و مهــم در
برنامــهريــزی شــهری مــيباشــد در ايــن پــژوهش بــه بررســي نحــوهی اثرگــااری عامــل مهــاجرت بــر تغييــرات
كاربری اراضي شهر اسالمشـهر پرداختـه شـده اسـت ،بـا ايـن هـدا كـه شـناخت و تحليـل منطقـي و روشـني
از مسائل پويـا و متغيـر شـهر اسالمشـهر بـه عنـوان يکـي از بـزرگتـرين مهـاجر شـهرهای جهـان ارائـه شـود
روش تحقيــر روش توصــيفي ـ تحليلــي و روش جمــعآوری اطالعــات نيــز روش اســنادی و ميــداني اســت،
ابـزار مـورد اسـتفاده نـرمافزارهـای  ENVIو  GISو عکـسهـای هـوايي و تنـاوير مـاهوارهای شـهر اسالمشـهر
مــيباشــد بــرای ســنجش تعــادل در توزيــع كــاربریهــا در ســطح شــهر نيــز از شــاخص ويليامســون و ضــريه
پراكنــدگي اســتفاده شــده اســت نتــايا بررســيهــا نشــان داد كــه اثرگــااری عــواملي نظيــر اصــالحات اراضــي،
سياست قطبي كردن فعاليـتهـا ،تبـديل تهـران بـه مركـز كليـه فعاليـتهـای اجتمـاعي ،اقتنـادی و موجـه
شکل گيری روندهای مهاجرتي از كـل كشـور بـه سـوی شـهر تهـران گرديـد امّـا عوامـل دافعـهی تهـران يعنـي
گراني مسکن و همچنين عوامـل جـاذب نقـام پيرامـوني ايـن شـهر بـهويـژه ارزانـي زمـين و مسـکن منجـر بـه
شکل گيری رونـدهای مهـاجرتي از شـهر تهـران بـه منـاطر پيراشـهری و بـهويـژه شـهر ،اسالمشـهر شـد ايـن
مهــاجرتهــا در ســايهی نبــود نهــاد نظــارتگر بــر اســتفاده از اراضــي و نبــود طــری و برنامــه هــدايتگر كــاربری
زمــين در منــاطر پيراشــهری (اسالمشــهر) موجــه تغييــر گســترده كــاربری زمــين شــد عمــده ايــن تغييــرات
در شهر اسالمشهر تغييـر كـاربری كشـاورزی و فضـای سـبز بـه كـاربریهـای شـهری(بهطـوری كـه ميـزان آن
اسـتاندارد و شــکلگيــری يــک نقطــه شــهری بــا نظـام كــاربری اراضــي غيراســتاندارد ،نامتعــادل و بــا مشــکالت
فراوان گرديد

واژگان كليدي
تغيير كاربری زمين ،مهاجرت،اسالمشهر
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امروزه تغيير كاربری زمين به عنوان فرآيندهای مؤثر در فضای شهر مطری است اين تغييرات كه غالبـاً در
اثر فعاليتهای انساني روی ميدهد به دليل نبود برنامهای اصولي ،بيتوجهي به توسعه پايدار ،نداشتن مديريت
پايدار و بدون در نطرگرفتن محدوديتهای زيست محيطي به يکي از مهمترين معضالت شهرها در فضای نوين
تبديل شده است از ميان عوامل اثرگاار بر تغييرات كاربری اراضي ،عوامل جمعيتي مهمترين عوامل محسـوب
ميشوند كه ساير عوامل را نيز تحتالشعاع خود قرار ميدهد (خاكپور و ديگران)81 :1311 ،
شد روز افزون شهرها و غلبهی شيوهی زندگي شهرنشني در چند دهه اخير موجـه شـکلگيـری رونـدهای
مهاجرتي عظيمي به مناطر شهری در سراسر جهان شده است اين موضـوع بـيش از همـه كشـورهای در حـال
توسعه را با مشکالت فراوان مواجه ساخته است مهاجرتهای عظيم به شهرهای اين كشورها مشـکالتي از قبيـل
ناسازگاری در كاربریها ،عدم تناسه كاربریها با استانداردهای شهرسازی ،آشفتگي محـيط شـهری ،عـدم ارائـه
خدمات شهری به جمعيت تازه وارد و شکل گيری حلبي آبادهـا و منـاطر حاشـيه نشـين ،از بـين رفـتن اراضـي
كشاورزی پيرامون در اثر توسعهی فيزيکي شهرها و تغيير كـاربریهـای آن بـه كـاربریهـای شـهری ،دگرگـوني
روستاهای پيراموني و واقع در حوزهی نفوذ كالنشهرها و گرديده است كشور ايران نيز همچون ساير كشـورهای
در حال توسعه در چند دهه گاشته شاهد چنين روندی بوده است تحوالت نظام اجتماعي ـ اقتنادی و سياسـي
ايران به خنوص از دهه  1381به بعد و گسترش شتابان شهرنشيني و به تبع آن افزايش جمعيت شهرها در اثـر
روندهای مهاجرتي از روستا به شهر مهمترين عامـل و منشـا تغييـرات كـاربری اراضـي در بسـياری از شـهرها و
روستاهای كشور ميباشد (نظريان )11-18 :1311 ،اين روند بـه دو صـورت در تغييـر كـاربری اراضـي شـهرها
اثرگاار بوده است )1 :گسترش و توسعه فضايي شهرهای موجود در اثر ورود مهاجران كه در اغله مـوارد موجـه
تغيير كاربری اراضي كشاورزی پيرامون آنها به كاربریهای شهری ،شکلگيری مناطر حاشيه نشين و فاقد نظام
كاربری اراضي و نظارت بر آن در مقياس كالن ،شکلگيری نظام كاربری اراضي ناسازگار و نامناسه با مشکالت و
مسائل بسيار زياد  )2تورم جمعيتي نقام روستايي پيرامون شهرهای بزرگ در اثر مهاجرتهای گسترده و تبديل
آنها به نقام شهری و دگرگوني در نظام كاربری زمين خاص و ويژه نواحي روستايي به يک نظام كاربری اراضـي
شهری بدون برنامه و طری از پيش انديشيده شده و غير استاندارد
هدا از تهيه اين مقاله نشان دادن مکانيزم و نحوهی اثرگااری عامل تغييرات جمعيتـي و بـهطـور خـاص
مهاجرت بر تغيير كاربری اراضي است در اين راستا شهر اسالمشهر بـه عنـوان محـدودهی مطالعـاتي انتخـاب
گرديده است علت اصلي انتخاب اين شهر برای بررسي ،مهاجرپاير بودن آن و شـکلگيـری بـر اثـر رونـدهای
مهاجرتي در طول دهههای  1311و  1311بوده است بهطور كلي محدوده شهر اسالمشـهر بـه دليـل فاصـله
نزديک با شهر تهران و سهولت دسترسي به آن و همچنين قابليت گسـترش فيزيکـي ،طـي چنـد دهـه اخيـر
عرصهای برای گسترش كاركردهای سکونتي ـ خوابگاهي و كارگاهي و صنعتي شهر تهران بوده است (رضواني،
 )82 :1311به عبارت ديگر شهر اسالمشهر بر خالا ساير شهرهای قديمي كشور در اثر اسـتعدادهای بـالقوه
طبيعي و زيست محيطي خود به وجود نيامده است ،بلکه به وجـود آمـدن ايـن شـهر بـه علـت قرارگيـری در
حوزه ی نفوذ شهر تهران و تبديل شدن به مقند سکونت هزاران نفر مهاجری است كه در اثر عوامـل دافعـهی
تهران ،همچون گراني زمين و مسکن ،وارد اين محدوده شدند (حبيبي 23 :1311،و شيخي 83-81 :1311،و
حبيبي و اهری :1313،مختلف) اين روند شکلگيری بدون ترديد همراه بـا دگرگـونيهـای عمـده كالبـدی و
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فضايي ،بهويژه در كاربری اراضي بوده است در اين مقاله اثرگااری مهاجرتها بر تغيير كـاربری زمـين ازسـال
( 1383زماني كه هنوز شهر اسالمشهر شکل نگرفته و مهاجرتي صورت نگرفته اسـت) تـا حـال حاضـر مـورد
بررسي قرار گرفته است
 -8سؤالها و فرضيههاي تحقيق
اين پژوهش به دنبال پاسخگويي به سواالت زير بوده است:
 آيا مهاجرتهاي چند دهه گذشته موجب تغيير كاربري كشاورزي و فضاي سبز در شهر اسالمشهر گرديده است؟
 آيا مهاجرتها در شکلگيري كاربريهاي مسکوني غير استاندارد مؤثر بوده اند؟
 آيا مهاجرت به شهر اسالمشهر در عدم تعادل و غير استاندارد بودن نظام كاربري اراضي ايـن شـهر تـاثير داشـته
است؟

در راستای پاسخ به اين سواالت سه فرضيه به شری زير تدوين گرديده است:
فرضيه نخست) به نظر مي رسد عامل مهاجرت در شهر اسالمشهر موجه تغيير كاربری كشاورزی و فضای
سبز به كاربریهای شهری گرديده است
فرضيه دوم) به نظر ميرسد مهاجرتها با هدا تامين مسکن به اين شهر موجه شکلگيری كاربریهـای
مسکوني غير استاندارد شده است
فرضيه سوم) به نظر ميرسد عامل مهاجرت در شکلگيری نظام كاربری اراضـي غيـر اسـتاندارد در شـهر
اسالمشهر مؤثر بوده است
 -3مروري بر ادبيات تحقيق
در ارتبام با تغييرات كاربری اراضي و عوامل اثرگاار بر آن تحقيقاتي هم در داخل وهم در خارج از كشـور
صورت گرفته است در جدول ( )1به برخي از پژوهشهای صورت گرفته در اين ارتبام اشاره شده است
جدول ( )1مروری بر برخي پژوهشهای صورت گرفته در خنوص تغيير كاربری زمين

هلن برياسوليس

2111

توضيح تغيير كاربری زمين  ،عوامل اثرگاار و تئوریها و مدلهای مرتبط با آن پرداخته
و در آن از تغييرات جمعيتي و بهويژه مهاجرت از عوامل مهـم اثرگـاار محسـوب شـده
است

2112

مشخص شدن اثر تغييرات جمعيتي بـر تغييـرات كـاربری زمـينهـای كشـاورزی در
مناطر ييالقي اكوادور

لوپز و ديگران

2111

بررسي اثرات مهاجرت از مکزيک به امريکا بر تغيير كاربری اراضي

هرسبرگر و بگي

2113

جي .پنا

2113

نشان دادن اثرات عوامل اقتناد جهاني و عوامل محلي مانند مهـاجرت در تغييـر چشـم
اندازهای فرهنگي در اسپانيا

نظري

1333

نشان دادن اهميت روند شتابان شهرنشيني و پيامدهای مختلـف آن بـهويـژه گسـترش

جکي

مشخص شدن اثر تغيير جمعيتي و مهاجرت بـر تغييـر كـاربری اراضـي دره Limmat

سوئيس از يک منطقه كشاورزی در سال  1831به يک منطقه حومه شهری زوريـخ در
سال 2111
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نويسنده

سال

ظاهري

1313

نشان ميدهد توسعه كالن شهر تبريز و تغيير ديدگاههای اقتنادی از بخش كشـاورزی
به صنعت و خدمات و به عبـارتي تحـوالت اقتنـادی و اجتمـاعي منبعـث از تغييـرات
مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعهای مرتبط با يکديگر در شکلگيری تغييـرات
كاربری اراضي روستاهای حوزه نفوذ كالنشهر تبريز

ضياءتواناوقادرمندي

1311

مشخص شدن اثرات مهـاجرت بـه منـاطر پيراشـهری در دگرگـوني كـاربری اراضـي
روستاهای پيرامون شهر سنندج

قرباني

1318

مشخص شدن اثر تغيير جمعيت بر تغيير كاربری اراضي كشاورزی منطقه باال طالقان

فيزيکي شهرها و بلعيدن اراضي زراعي پيرامون با عنايت به پديـدههـای مهـاجرتهـای
روستايي در سطح كالن ملي

ماخاBriassoulis,2000( :؛ Jokish,2002؛ Lopez,2006؛  Koomen & others,2007؛ نظـری 1333،؛
ظاهری 1313 ،؛ ضياء توانا و قادرمندی 1311 ،؛قرباني)1318 ،

 -4مباني نظري

جدول ( )2عوامل مؤثر بر تغيير كاربری زمين
محقق

عوامل

چاپين

داليل اقتنادی ،داليل اجتماعي مانند عالير و خواست مردم ورابطه بين اين عوامل

مك الهين

عوامل و عوارض طبيعي ،پيشينه فعاليت قبلي ،ارتباطات و حمل و نقل ،بورس بازی زمين و ضوابط و
مقررات

توماس رادل

نظريههای مرتبط با عوامل اثرگاار را به دو دسته «اكولوژی انساني» و «اقتناد سياسي» تقسيم بندی
ميكند
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تغيير كاربری زمين شامل تغيير نوع كاربریها و تغيير در نحوهی پراكنش و الگوهای فضايي فعاليتها و كاربریها
ميباشد ( .) Briassoulis, 2000: pp12به عبارت ديگر تغيير كاربری اراضي يعني تغيير در نوع استفاده از زمـين كـه
لزوماً تغيير در سطح زمين نبوده ،بلکه تغيير در تراكم و مديريت زمين نيز ميباشد(پرنون )81 :1318 ،امروزه در دنيا
توجه خاصي به كنترل تحوالت كاربری اراضي و پوشش سطح زمين شده كه بيشتر به خـاطر تنظـيم سياسـتهـای
مربوم به كاربری اراضي بوده است كه نياز به اطالعات كافي و جديد در مورد روند تحوالت كاربری اراضي دارد بـرای
پاسخ به سواالت به هم پيوستهای نظير چرا؟ چه وقت؟ چگونه؟ كجا؟ تغيير كاربری اراضـي روی مـيدهـد بـه مـدت
دويست سال است كه نظريات و الگوهای متعددی مطری و به عمل گراييده است (خاكپور و ديگران )81 :1311 ،علل
تغيير كاربری زمين بين كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه متفـاوت اسـت در كشـورهای توسـعه يافتـه تغييـر
كاربری زمين ريشه در داليل اقتنادی مانند كشاورزی بزرگ مقياس ،توسعه شهری و افزايش نياز به نگهداری كيفيت
محيط زيست برای نسل فعلي و نسلهای آتي دارد امّا در كشورهای در حـال توسـعه رشـد سـريع جمعيـت ،فقـر و
موقعيت اقتنادی عوامل اصلي ميباشد ( Nigal and others:2008.1به نقل از جرجاني )1311 ،در جدول شـماره 2
به عوامل مؤثر بر تغيير كاربری زمين از نظر تعدادی از نظريه پردازان در اين زمينه اشاره ميشود عالوه بر عوامل ذكر
شده در جدول ( )2عواملي نظير توسعههای شهری ،هسـتههـای سـکونتي ،توسـعهی زيرسـاختهـا و ارتباطـات و
ميتواند در تغيير كاربری اراضي مؤثر باشد همچنين مهمترين ابعاد تغييـر كـاربری اراضـي در مقيـاس محلـي و
منطقهای در جدول ( )3نشان داده شده است
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محقق

عوامل

موليگان و وايت

عوامل مؤثر بر تقاضا(مانند جمعيت) ،عوامل كنترل كننده شدت استفاده از زمين (طریهای توسعه
شهری) ،عواملي كه به موجود بودن و يا كنترل منابع زمين مربوم ميشوند كه اين معيارها از نظر
ساختارهای اقتناد سياسي تحليل ميشوند عواملي كه انگيزههايي جهت تحريک تنميم سازان خرد
ايجاد ميكند مانند ساختارهای سياسي و رانت

شکويي

دولت

ماخا( :مهديزادگان نمين 18 :1313 ،؛حجازی :1313 ،مختلف ؛ شکويي  211 :1311 ،؛ McLoughlin ; 1973:
 44- 46؛ )Chapin-1966
جدول ( )3ابعاد تغيير كاربری اراضي در مقياس محلي و منطقهای
ابعاد منطقه اي

ابعاد محلي

 1ـ تاثيرات بر رشد آينده شهر
 1ـ تاثيرات زيست محيطي
 2ـ تاثيرات بر بافتهای ارزشمند تاريخي
 2ـ تاثيرات اقتنادی (استفاده از زمين ،منافع عمومي)
 3ـ تاثيرات اجتماعي (تسهيالت و خدمات عمومي ،توزيع نقـام  3ـ تاثيرات بر كيفيت ،تنـوع و توزيـع مناسـه كـاربریهـای
شهری و فضاهای ويژه آن
ثقل جمعيتي)
 8ـ تاثير بر كيفيت فضايي و سيمای شهر
 8ـ تاثيرات كالبدی و فضايي (توزيع كاربریها ،هدايت توسعه)

(ماخا :حبيبي)3 :1331،

 -0مواد و روشها
روش تحقير در اين پژوهش روش توصيفي ـ تحليلي است اطالعـات مـورد نيـاز از روش اسـنادی (بـرای
بررسي ادبيات تحقير و آمار و اطالعات مورد نياز از دفاتر آماری مركز آمار ،شهرداری و ) و روش ميـداني يـا
پيمايشي (بازديد از شهر اسالمشهر برای كسه پارهای از اطالعات كه موجود نبوده است) جمـعآوری گرديـده
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ديدگاهي كه بهطور خاص در ارتبام با عامل مهاجرت و تغيير كاربری اراضي در اين پژوهش به عنوان مبنا قـرار داده
شده است ،نظريه وابستگي است براساس اين نظريه مهاجرت و توسعه نابرابر با يکديگر ارتبام متقابل دارنـد و يکـديگر را
تقويت ميكنند در اين ديدگاه مهاجرت يا در اثر عامل ركودی (افزايش جمعيت روستا در مقابل محدود ماندن كشت يـا
حجم توليد) و يا در اثر عوامل تغيير دهنده (عواملي كه در اثر به كارگيری روشهای توليد سرمايهداری در مناطر سـنتي
به وجود ميآيند) شکل ميگيرد در اين ديدگاه تغيير كاربری اراضي كشاورزی شهرها و حواشي آن و آلودگيهای زيست
محيطي ،مستحيل شدن روستاهای اطراا شهر به بدنه اصلي آن و يا تبديل آنها به نقام شهری جديد ،ايجاد محلههای
جديد شهری ،رشد زاغهنشيني در حاشيهی شهرها (توسـعه فضـايي و كالبـدی شـهرها) از مهـمتـرين نتـايا مهـاجرت
است(جهان محمدی 13 :1318،؛ حسيني )111 :1311 ،همچنين ديدگاه وابستگي در تبيين علل مهاجرت با واقعيـات
كشور ما بيشتر تطابر دارد زيرا مهاجرتهای داخلي در كشور تا آستانه اصالحات ارضي به علت عدم تغيير چشمگير در
شيوه توليد روستايي و تحول عمده شهرها در اثر عوامل ركودی به كندی صورت ميگرفت امّـا پـس از آن بـا گسـترش
روابــط ســرمايهداری نخســت در شــهرها و ســپس در روســتاها و ســرمايهگــااری دولــت در كارهــای عمرانــي نظيــر
ساختمانسازی ،تاسيسات زيربنايي ،تقاضای نيروی كار در شهرها ،افزايش يافت و شـکاا دسـتمزد و سـطح زنـدگي در
شهر و روستا بيشتر شد و در نتيجه موجبات كم شدن نيروی كار از روستا فراهم گرديد با وجود اينكه بيشترين درصد
مهاجرتهای داخلي ايران در دوره پس از اصالحات ارضي ،مهاجرت به علل تغيير دهنده محسوب ميشوند امّا هنوز هـم
نشانههايي از مهاجرت به علل ركودی در ميان آنها به چشم ميخورد(تقوی)38 :1331 ،
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است برای تجزيه و تحليل اطالعات از روشهای كمّـي (شـاخص ويليامسـون و ضـريه پراكنـدگي) و كيفـي
استفاده شده است ابزار مورد استفاده شامل نرمافزارهای  ENVIو  GISو عکسهای هوايي شهر اسالمشهر در
سال  1383و تناوير ماهوارهای اين شهر در سالهای  1333 ، 1318و  1311اسـت در ايـن مقالـه در ابتـدا
مباني نظری مربوم به مهاجرت و تغيير كاربری اراضي بررسي گرديده است در ادامه رونـدهای مهـاجرتي بـه
شهر اسالمشهر شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است پس از مشخص شـدن رونـدهای مهـاجرتي
الزم بود كه وضعيت كاربری اراضي شهر ،قبل از شکلگيری روندهای مهاجرتي و همزمان با آن مشخص گردد
در اين راستا با انتخاب  8مقطع زمـاني  1811(1318 ،1383م) 1881(1333 ،م) و  2118(1311م) و تهيـه
عکسهای هوايي و تناوير ماهوارهای از محدوده شهر اسالمشهر به شـيوه زيـر نقشـههـا اسـتخراج گرديدنـد
مشخنات تناوير ماهوارهای در جدول شماره  8آورده شده است عکسهای هوايي مربوطه پس از ايـنكـه از
طرير نقشهی توپوگرافي سال  1311زمين مرجع 1شدند به روش رقوميسازی دستي انواع كاربریها (شهری،
كشاورزی و فضای سبز ،باير و راه) از آنها استخراج گرديد
جدول ( )8مشخنات منابع تناوير ماهواره ای
نام ماهواره

نام
سنجنده

تاريخ عکسبرداري

باندها

قدرت تفکيك
مکانيM

ابعاد پوش
KM

زمين

لندست

TM

در  111روز سال
1811

2،3،8

31

1119111

لندست

TM

در  111روز سال
1881

2،3،8

31

1119111

لندست

TM

در  211روز سال
2118

2،3،8

31

1119111

ماخا :سازمان فضايي كشور1318 ،

1- Georeferencing
2- Geometric Correction
3- Maximum Likelihood

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2022-06-25

سپس تناوير ماهوارهای  TMنيز تنحيح هندسي 2گرديدند ابتدا تنـوير  TMمربـوم بـه سـال  )2118( 1311از
طرير نقشههای موجود در طری ساختاری راهبردی  1311كه توسط مهندسين مشاور «آبان» تهيه شـده بـود تنـحيح
هندسي گرديد در اين مرحله خطای تنحيح در حدود  198پيکسل بود كه برای اين عمل مناسه و مـورد قبـول اسـت
سپس هر كدام از تناوير  )1813(1318 TMو  )1881(1333از روی همـين تنـوير  1311و بـا خطـای كمتـر از 192
پيکسل تنحيح هندسي گرديد به منظور آنجام طبقهبندی تناوير ،پيکسلهای آموزشي از خود تناوير انتخـاب شـدند
كه تا حد امکان سعي شد از پيکسلهای خالص استفاده شود تعداد پيکسلهای هر كالس آموزشي با توجه به رابطه « n
 111ـ ( »11 nكه در آن  nتعداد باندهای مورد استفاده از يک تنوير برای طبقهبندی ميباشد) به اندازه قابل قبـول و بـا
پراكنش مناسه تعيين شد سپس با استفاده از روش حداكثر احتمال 3طبقهبندی آنجام گرفت در نهايت برای آنجـام
ارزيابي طبقهبندی نمونه برداری (پيکسلهای واقعيت زميني) از نقشههای موجـود اسـتفاده شـد بـرای ارزيـابي تنـوير
 1311از نقشههای طری ساختاری راهبردی  1311اسالمشهر ـ ربام كريم استفاده شد و ضريه كاپا (كه بـرای ارزيـابي
صحت طبقهبندی ميباشد) برای اين تنوير در حدود  18درصد بود برای ارزيـابي تنـوير  1333نيـز از نقشـهی طـری
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تفضيلي شهر اسالمشهر نمونه برداری واقعيت زميني انتخاب شده ،ضريه كاپا برای اين تنوير  13درصد بـود در نهايـت
برای ارزيابي صحت طبقهبندی تنوير  1318از نقشه طری جامع شهر اسالمشهر كه توسط مهندسين مشـاور «همسـو»
تهيه شده بود ،استفاده شد و ضريه كاپا در حدود  1391درصد بود پس از استخراج نقشههای كاربری اراضـي ،مسـاحت
مربوم به انواع كاربریها با استفاده از نرمافزار  Arc GISمحاسبه و روند تغييرات كاربری اراضي مشخص گرديـد سـپس
اين تغييرات در ارتبام با روندهای مهاجرتي به شهر اسالمشهر مورد بررسي قرار گرفتـه و ارتبـام ميـان آنهـا مشـخص
گرديده است در ادامه به منظور بررسي اثرگااری عامل مهاجرت بر وضع موجـود كـاربری اراضـي ،سـرانه كـاربریهـای
مختلف با سرانههای استاندارد و ميانگين سرانههای كشور مقايسه گردد و به منظور سنجش تعادل در توزيع كاربریها در
سطح شهر و دسترسي ساكنين به آنها از دو مدل شاخص ويليامسون و ضريه پراكندگي استفاده شده كه توضيح آنها
به شری زير ميباشد در پايان نيز به جمعبندی ،نتيجه گيری و ارائه پيشنهاد پرداخته شد
شاخص ويليامسون يکي از روشهای برآورد نابرابری و به دست آوردن نابرابریهای منطقـهای اسـتفاده از ايـن مـدل
است مقدار به دست آمده مابين يک و صفر اسـت هـر چـه قـدر رقـم بـه دسـت آمـده بـه طـرا صـفر گـرايش يابـد
نشاندهندهی كاهش نابرابریهای منطقهای است در آن  nتعداد مناطر Xi ،سرانه شاخص مـورد نظـر در منطقـهXn ، i
سرانه شاخص مورد نظر در كل شهر Pi ،جمعيت منطقه  iو  Nجمعيت كل شهر است ) ،Tadjoeddin,2003:2بـه نقـل
از وارثي و ديگران)88 :1311،
()1
ضريه پراكندگي 1يکي از روشهای اساسي برای به دست آوردن نابرابریهای منطقـه ای ،روش ضـريه پراكنـدگي
است با استفاده از اين شاخص ميتوان مشخص نمود كه يک شاخص تا چه حد بهطور متعـادل در بـين منـاطر توزيـع
شده است مقدار باالی  CVنشاندهندهی نابرابری بيشتر در توزيع شاخصها در بين مناطر است ساختار كلي فرمـول
به شری زير است  : CVضريه پراكندگي : ،مقدار يک متغير در يک منطقه خاص : ،مقدار متوسط همان متغيـر: n ،
تعداد مناطر (حکمت نيا و موسوی)211-212 :1311،

()2

 -0-1روندهاي مهاجرتي به شهر اسالمشهر

شهر اسالمشهر تا دهه  1381مجموعهای از چند روستای قاسم آباد شاهي ،سالور ،مـافين آبـاد ،ضـياءآباد،
چهارطاقي و مظفريه بوده است كه در اثر عوامل اثرگاار در سطح ملّي و منطقهای بهويژه قرارگيـری در حـوزه
نفوذ شهر تهران به مهمترين و بزرگترين كانون جاب مهاجران به تهران تبديل شد اين شهر به عنوان يکـي
از ضربه گيرهای اصلي سيل مهاجرتها به شهر تهران نقش اساسي داشـته اسـت دقـت در جـدول شـماره 1
1- Coefficient of Variation
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نشان ميدهد كه در سال  1381جمعيت اين محدوده برابـر  1111نفـر بـوده اسـت امّـا در سـال  1311بـه
 11282نفر ميرسد يعني حدوداً  11برابر ميشود و نرخ رشد 13م 83درصدی را تجربه ميكنـد كـه در نـوع
خود بينظير است و به يک نقطه شهری تبديل ميگردد پس ميتوان علت اصـلي شـکلگيـری ايـن شـهر را
عامل مهاجرت دانست البته شناخت عوامل اثرگاار بر شکلگيری چنين روندهای مهاجرتي بسيار مهـم اسـت
كه اين عوامل در جدول شماره  1آورده شده است به عبارت ديگر اين مهـاجرتهـای گسـترده خـود معلـول
عواملي ميباشند كه در جدول شماره  1آماده است اين روندهای مهاجرتي از دههی  11همچنان ادامه داشته
و تا حال حاضر نيز ادامه دارد ،امّا شکل و نوع آن متفاوت شده است و اين موضوع به دو صورت سـير قـديم و
سير جديد مهاجرت در شکل شماره  1نشان داده شده است بدون شک مهاجرتهايي چنين گسترده همراه با
بازتاب های گسترده كالبدی و فضايي ،اقتنادی ،اجتماعي و بوده است كه در اين مقاله بازتابهای كالبدی و
فضايي آن در حوزه تغييرات كاربری اراضي بررسي ميگردد ذكر اين نکته ضرورت دارد كه عدم وجود طری و
برنامه و نهاد نظارت گر و كنترلكنندهی اسکان اين جمعيت تازه وارد ،اثرگااری مهاجرتها در همهی حوزهها
را تشديد كرده است و شکلي از نحوه زيست را سامان داده است كه نه شـهری اسـت و نـه روسـتايي و قطـه
جديدی گشتهاند كه از اين پس نه فقط جاذب مهاجرتهای روستايي كه جاذب مهـاجرتهـای شـهری و بـه
خنوص تهران نيز ميباشند(حبيبي)23 :1311 ،
جدول ( )1وضعيت جمعيت شهر اسالمشهر از سال  1381تا 1311
سال

تعداد مطلق جمعيت

سهم از كل جمعيت كشور %

نرخ رشد اسالمشهر %

نرخ رشد كشور %

1340

1111

1138م1

11م3

1م 3

1300

11282

18م1

13م83

3م 2

1300

211128

83م1

11م11

8م 3

1390

211811

88م1

12م2

81م1

1320

313318

11م1

3

1م 1

ماخا (:مركز آمار ايران ،نتايا سرشماری عمومي نفوس و مسکن) 81،11،11،31،11 ،
جدول ( )1روندهای مهاجرتي به شهر اسالمشهر
دوره

سهم مهاجران از كل
جمعيت شهر()%

از  1348تا 1309
انقالب اسالمي)
از  1309تا ( 1309از
انقالب اسالمي تا پايان

8م11

جنگ تحميلي)
از  1302تا ( 1392از
تصويب طرح جامع تا

82م21

تهران ؛ زنجان؛
آذربايجان شرقي؛
گيالن ؛ مازندران و

اصالحات ارضي ؛ شکلگيری اقتناد تک محنولي و
تکيه بر درآمد نفت ؛ در پيش گرفتن سياست قطبي
كردن فعاليتها در جريان برنامه دوم ؛ اعالم سياست
درهای باز

تهران ؛ زنجان؛
آذربايجان شرقي؛
گيالن ؛ كردستان و

ادامه اثرگااری عوامل مربوم به دورههای قبل؛ وقوع
جنگ تحميلي و جابه جايي گسترده مردم در پهنه
سرزمين؛ تحوالت شهر و شهرنشيني در جريان وقوع
انقالب

تهران ؛ آذربايجان
شرقي؛ گيالن ؛

كاهش كيفيت زندگي ؛ افزايش بهای زمين و مسکن ؛
سياست كنترل مواليد  ،اثرات طری جامع
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(از انقالب سفيد تا

11

مبدأ مهاجران

علل مهاجرت
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سهم مهاجران از كل

دوره

جمعيت شهر()%

مبدأ مهاجران

علل مهاجرت

مازندران؛ اردبيل و...

پايان افق طرح)
از  1392تا 1316
(از پايان افق طرح تا حال

3م33

حاضر)

گسترش حاشيه نشيني در اطراا و شکلگيری
كانونهای زيستي خودانگيخته جديد  ،بهبود
اوضاع اجتماعي و اقتنادی و ارائه خدمات؛ زاد و
ولد طبيعي مهاجران دورههای قبل

ماخا( :مركز آمار ايران ،نتايا سرشماری عمومي نفوس و مسکن 1381تا  1311؛ عرفاني :1311،مختلـف؛ عبـداللهي،
 : 1313مختلف ،كاليه )11-83 :1333

شکل ( )1روندهاي مهاجرت به شهر اسالمشهر (كاليه)42 : 1393 ،

 -0-8تغيير كاربري اراضي

 -0-8-1تغيير كاربري كشاورزي و فضاي سبز:

مساحت كاربریهای مختلف در طول دورههای مورد بررسي از روی نقشـههـای اسـتخراج شـده از عکـس هـوايي و
تناوير ماهوارهای با استفاده از نرمافزار  ArcGISمحاسبه شده و در جدول شماره  3آورده شده است
اطالعات به دست آمده از نقشههای كاربری اراضي مشخص كرده است كه در سال  ،1383يعنـي پـيش از
شروع مهاجرت به شهر اسالمشهر و تبديل آن به يک نقطه شهری ،ميزان كاربری كشاورزی و فضای سبز برابر
1م 81درصد از كاربریها بوده است امّا اين ميزان بعد از ورود  111881نفر افراد مهاجر ميزان اين كاربریهـا
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با بررسيهای صورت گرفته ميتوان روند تغيير كاربری اراضي شهر اسالمشهر را در سه محور تغيير كاربری كشاورزی
و فضای سبز ،شکلگيری كاربریهای مسکوني غير استاندارد و شکلگيری نظام كاربری اراضي غير استاندارد تحليل كرد
كه در ادامه به توضيح آنها پرداخته خواهد شد
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به 13م 11درصدكاهش پيدا ميكند و اين روند كاهشي به موازات ورود مهاجران به شهر اسالمشهر ادامـه دارد
تا جايي كه در سال  1333به حدود 18م 8درصد ميرسد اين كاهش همانند نـرخ رشـدجمعيت ايـن كـانون
شهری در نوع خود بينظير است در تحليل اين مسأله ميتوان چنين گفت كه اسکان مهاجرين به اين منطقه
پيرامون هستههای روستايي اوليه بوده است و اراضي پيرامون اين روستاها منطبر بر اراضي كشاورزی و فضای
سبز بوده در نتيجه بيشترين ميزان تغيير و تبديل به كاربریهای ديگر را داشتهاند به اين ترتيه فرضيّه اول
اثبات ميگردد
جدول شماره  :3كاربری اراضي شهر اسالمشهر از سال  1383تا 1311
مساحت در سال

مساحت در سال

مساحت در سال

مساحت در سال

( 1343درصد)

( 1304درصد)

( 1399درصد)

( 1322درصد)

شهري

1933

13911

33981

13988

كشاورزي و فضاي سبز

81911

11913

8918

11931

باير

11911

18918

83931

23918

جاده

1938

1931

1911

12918

نوع كاربري

ماخا :نگارنده
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شکل ( )2نمودار كاربری اراضي شهر اسالمشهر از سال  83تا 11
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شکل ( )3و ( : )8نقشه كاربری اراضي شهر اسالمشهر از چپ به راست در سالهای  83و 18

 -0-8-8شکلگيري كاربري مسکوني غير استاندارد

اسالمشهر كه خود يکي از مناطر حاشيهای اطراا تهران است در درجهی اول زاييده و متـأثر از بحـران مسـکن در
شهر تهران ميباشد دقت در جدول ( )1و شکل ( )3نشان ميدهد كه از سال  83تا به حال ،كاربری مسکوني بيشترين
افزايش را در ميان ساير كاربریها داشته است چرا كه مطابر بررسيهای مهندسان مشاور ،بيش از  31درصد خانوارهـای
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شکل ( )1و ( )1نقشه كاربری اراضي شهر اسالمشهر از چپ به راست در سالهای  11و 33
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ساكن در اسالمشهر علت تر محل قبلي خود و مهاجرت به اسالمشهر را نداشتن مسکن عنوان كردهاندكه 1م 88درصد
آنها مستقيماً از شهر تهران جهت تأمين مسکن به اسالمشهر مراجعه كردهاند در واقع خود اسالمشهر معلـول مسـألهی
مسکن در تهران است (مهندسين مشاور همسو)31 :1311 ،
جدول( )1نسبت كاربریهای مختلف به كل در شهر اسالمشهر از سال  83تا 1311
كاربري

سال 1343

سال 1300

سال 1321

سال 1322

مسکوني

1931

1898

18921

81911

آموزشي

-

191

1938

891

درماني

-

1911

1931

1933

بهداشتي

-

1911

1918

1911

مذهبي

-

191

1913

1982

فرهنگي

-

19111

1912

1911

1912

1913

1988

ورزشي

-

19118

1922

1933

تجهيزات شهري

-

1913

1918

1931

تاسيسات شهري

-

1911

1918

1913

حمل و نقل

-

1911

1911

191

نظامي و انتظامي

-

1911

1911

1911

صنعتي

-

1928

1913

1918

كشاورزيوفضايسبز

8191

11913

8918

11931

اراضي خالي

11911

18918

83931

23918

تجاري

-

1912

1981

2912

راه

1938

1931

1911

12918

اداري

ماخا :مهندسين مشاور همسو1318،؛ مهندسين مشاور همسو 1311؛ مهندسين مشاور آبان1311 ،
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از آنجا كه اغله اين مهاجرتها با هدا تامين مسکن صورت گرفته است موجه تحـول و تغييـر وضـعيت زمـين و
مسکن شهر اسالمشهر طي مراحل رشد شده است به اين ترتيه كه مهاجرت اقشار كم درآمد و نيازمنـد بـه مسـکن در
دهههای  81و  11دگرگوني عمدهای در ساختار متعادل و استاندارد روستايي موجود به وجود آورد يعني اين مهاجرتها
موجه بر هم خوردن نظام زيست و معيشـت روسـتاهای محـدوده و از بـين رفـتن اراضـي كشـاورزی و فضـای سـبز و
شکلگيری و ظهور بافتهای مسکوني غير استانداد و در اصطالی «يک شبه ساختي» شده اسـت ايـن مسـأله در چنـد
زمينه به شری زير كاربری مسکوني را متأثر كرده است:
اولين اثری كه اين مهاجرتها بر كاربری مسکوني داشته اسـت پـايين بـودن سـرانهی مسـکوني در شـهر
اسالمشهر ميباشد ،بهطوری كه سرانه مسکن در اين شهر از ابتدا تا به حال با اسـتانداردهای مسـکوني كشـور
اختالا فاحشي دارد
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شکل ( )3نمودار تغييرات كاربری زمين در شهر اسالمشهر از سال  83تا 1311

جدول ( )8سرانه مسکوني در شهر اسالمشهر از سال  11تا 11
سال

مساحت كاربري مسکوني

سرانه مسکوني

1300

121128911

83م12

1300

3811181922

11م11

1326

813131191

18م11

1320

11322113912

11م31

ماخا :شهرداری اسالمشهر
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همانطور كه در جدول شماره  8مالحظه ميگردد ،سرانه مسکوني در شهر اسالمشهر در تمـام دهـههـا بـا سـرانهی
استاندارد مسکوني كشور كه بين  81تا  11متر مربع برای هر نفر است ،تفاوت چشمگيری دارد ،امّا دقت در ارقام جـدول
يک روند صعودی را در سرانه نشان ميدهد كه نشاندهندهی روند بهبود وضعيت سـرانه مسـکوني در ايـن شـهر اسـت،
بهطوری كه از سرانه  12متر در سال  11به سرانه  31911متر در سال  11رسيده است نکته بعدی كـه از ارقـام جـدول
استنبام ميگردد اين است كه در دهههای اوليه شکلگيری شهر اسالمشهر كه شدت مهاجرتها بـيشتـر بـوده اسـت،
سرانه مسکن بسيار پايين و وضعيت نامناسبي داشته است بررسي واحدهای مسکوني شـهر اسالمشـهر از نظـر مسـاحت
گويای اين واقعيت است كه اكثريت واحدهای مسکوني اين شهر از ابتدای شکلگيری ايـن شـهر دارای مسـاحت بسـيار
كمي هستند (جدول  ،)11بهطوری كه ميتوان اين شهر را يک شهر دارای مساكن ريزدانه نام نهاد؛ زيرا از ابتدای مراحـل
شکلگيری و جاب جمعيت اين شهر ،يعني از دهه  11تا به امروز همواره متوسط زير بنای واحدهای مسکوني اين شـهر
از ميانگين كشوری بسيار كمتر بوده است بهطوری كه متوسط سطح زير بنای واحدهای مسکوني در نقام شهری كشـور
در دهه  11برابر  138متر مربع بوده است در حالي كـه 11م 18درصـد يـا بـيش از نيمـي از واحـدهای مسـکوني شـهر
اسالمشهر كمتر از  11متر مربع وسعت داشتهاند براساس نتايا سرشماری سال  1311مركز آمار ايران حـدود 31م% 11
از واحدهای مسکوني اين شهر كمتر از  31متر مربع وسعت دارد و اگر مساحت زير بنای واحـد مسـکوني را تـا  11متـر
افزايش دهيم ،درصد زير پوشش واحدهای مسکوني زير  11متر مربع به رقم 28م % 18ميرسد
در جدول ( )11وضعيت شاخصهای تراكمي مسکن در دورههای مختلف در شهر اسالمشهر آورده شده و
با ميانگينهای كشور مقايسه گرديده است
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جدول ( )11متوسط زيربنای واحدهای مسکوني در شهر اسالمشهر از قبل از  18تا 1311
كمتر از  26متر

متوسط زيربنا در نقاط

سال

 21تا  166متر

تر از  166متر

بي

شهري كشور

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

قبل از 04

138

8113

18911

1111

21911

112

18912

1300-00

13891

11318

11983

1121

23983

3111

11918

1300-94

18198

12181

13913

1111

21982

3881

11988

1390-20

121

23111

11983

1818

18981

8838

11938

منبع( :مركز آمار ايران ،سرشماری نفوس و مسکن )1311
جدول ( )11شاخصهای تراكمي مسکن در شهر اسالمشهر و نقام شهری كشور
شاخص
سال

خانوار در واحد مسکوني

نفر در واحد مسکوني

اتاق در واحد مسکوني

اسالمشهر

نقاطشهري

اسالمشهر

نقاطشهري

اسالمشهر

نقاطشهري

نفر در اتاق
اسالمشهر نقاطشهري

1300

1981

1933

1918

1918

2911

3911

3933

1918

1300

1931

1911

1918

1931

398

3931

1938

1912

1390

1922

1911

1918

1928

3932

891

191

1931

1320

1912

1911

8912

8922

291

3938

1911

1928

ماخا (:مركز آمار ايران ،نتايا سرشماری عمومي نفوس و مسکن ،1311 ،عزيزی 23 : 1318،و )21

 -0-8-3اثرگذاري مهاجرتها بر وضع موجود كاربري اراضي شهر اسالمشهر:

بررسي روندهای مهاجرتي به شهر اسالمشهر و سير تحوالت و تغييرات كاربری اراضي اين شهر مشخص ميكنـد
كه چنين مکانيزمي بدون ترديد شکل دهنده و اثرگاار بر وضع موجود شهر ميباشد به ايـن منظـور در ايـن قسـمت
وضع موجود كاربری اراضي شهر اسالمشهر كه نتيجهی اثرگااری عامل مهاجرت است هم در بخش سـرانههـا و هـم
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همانگونه كه مالحظه ميگردد شاخصهای كيفيت مسکن در شهر اسالمشهر ،در سطح بسيار پاييني ميباشـد و
با ميانگين اين شاخصها در نقام شهری كشور اختالا دارد اين مسأله بيش از هر چيز به ساخت واحدهای مسکوني
باز ميگردد كه توسط مهاجران وارد شده به اين شهر برای رفع نياز مسکن بنا گرديد و در ساخت آنها به هـيچ وجـه
به ابعاد كيفي مسکن توجهي نشده است ،امّا يک روند بهبود كلي از سال  11تا  11مالحظه ميگردد به عبارت ديگـر
ميتوان چنين گفت كه در دهههای اوليهی شکلگيری شهر اسالمشهر و مهاجرت اقشار كم در آمد ،وضـعيت كيفـي
مسکن بسيار نامطلوب بوده و مسأله بد مسکني را شکل داده است ،امّا با متعادل شدن رشد جمعيت اين شهر در ميانه
دهه  1331و دهه  1311و اقدامات عمراني و تدوين طری جامع و تفضيلي شهر ،تا حـدودی كيفيـت مسـکن بهبـود
يافته است بهطوری كه مالحظه ميگردد شاخص خانوار در واحد مسکوني اين شـهر در سـال  11كمتـر از ميـانگين
نقام شهری كشور بوده ،امّا در سال  1311ميزان اين شاخص از ميانگين كشوری بهتر شده است كـه نتيجـه كنتـرل
مهاجرتها و عملکرد برنامهها و طریهای اجرا شده است البته ذكر اين نکته ضرورت دارد كه ميانگين شـاخصهـای
كيفي مسکن نه تنها در شهر اسالمشهر ،بلکه در نقـام شـهری كشـور نيـز وضـعيت نـامطلوبي دارد مقايسـهی ايـن
شاخصها نه به معنای استاندارد بودن ميانگينهای نقام شهری كشور ،بلکه به منظور تشريح بيشتر موضوع صـورت
گرفته است؛ در نتيجه فرضيه دوم نيز اثبات ميگردد
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توزيع سرانهها در بين مناطر شهری بررسي ميگردد مقايسهی سرانهی كاربریهای شهر اسالمشـهر بـا سـرانههـای
استاندارد طریهای شهری كشور ،از سال  1318تا به  ، 1311نشاندهندهیی اختالا فراوان ميان آنها ميباشد اين
امر گويای اين مطله است كه كاربری اراضي شهر اسالمشهر ،به لحاظ سرانهها وضعيت غير استانداردی دارد از ميـان
كاربریها ،كاربریهای مسکوني ،آموزشي ،فضای سبز ،تأسيسات و تجهيـزات شـهری ،حمـل و نقـل ،فضـای سـبز و
كاربری ورزشي بيشترين اختالا را با سرانههای استاندارد دارند ،امّا كاربریهای ماهبي ،بهداشتي ،درماني و فرهنگي
تا حدودی به سرانههای استاندارد نزديکاند مقايسهی سرانههای شهر اسالمشهر با ميـانگين كشـوری ،چـه در وضـع
موجود و چه در سالهای گاشته ،نشاندهندهیی اختالا فراوان آنها است هرچند در تمام شهرها نميتوان انتظـار
داشت كه كليهی سرانهها به سرانههای استاندارد نزديک باشد ،امّا اين انتظـار مـيرود كـه حـداقل بـه ميـانگينهـای
كشوری نزديک باشند متأسفانه همانطور كه مالحظه گرديد در شهر اسالمشهر اختالا زيادی ميـان ايـن سـرانههـا
وجود دارد با توجه به اينكه شهر اسالمشهر يک سکونتگاه خودرو و مهاجر شهر ميباشد ،مسلماً علت شکلگيری اين
وضعيت با ساير شهرهايي كه با چنين مشکلي روبه رو هستند متفاوت خواهد بـود ريشـهی ايـن مشـکل مهـم شـهر
اسالمشهر ،به دهههای  11و  11يا دهههای شکلگيری شهر اسالمشهر باز ميگردد ،امّا مقايسه سـرانه كـاربریهـای
مختلف شهر اسالمشهر با شهر تهران نکات مهمي را نشان ميدهد شهر اسالمشـهر در برخـي از كـاربریهـا از قبيـل
كاربریهای مسکوني ،آموزشي و تجاری سرانههای باالتری دارد ،امّا در كاربریهای فضای سبز ،ورزشـي ،تاسيسـات و
تجهيزات شهری ،اداری ،درماني ،نظامي و انتظامي و صنعتي باز هم اختالفات فراوان مشاهده ميشود
جدول ( )12مقايسه سرانهی كاربریهای مختلف در شهر اسالمشهر
سرانهها كاربريهاي مختلف
كاربري

در شهر اسالمشهر
سال

سرانههاي استاندارد

ميانگين سرانه

ميانگين سرانه

در طرحهاي شهري

كاربريهاي مختلف

كاربريها در شهر

ايران ()M

در كل كشور )(M

تهران )(M

88913

22981

8913

1911

1304

1326

1322

مسکوني

11911

11918

31911

11

آموزشي

1938

1911

2913

8

درماني

1913

1938

1928

1931-191

بهداشتي

1911

191

1918

191

مذهبي

1913

1911

1931

192-193

فرهنگي

19112

1913

1911

1931-191

اداري

1913

1911

1938

2

ورزشي

19112

1921

1913

2921

فضاي سبز

1911

1931

8911

891

تجهيزات شهري

1918

1921

1921

1

تاسيسات شهري

1913

1921

1912

1

حمل و نقل

1911

1911

1911

31

23911

نظامي و انتظامي

1911

1911

1988

1

8983

8911

صنعتي

1913

1913

1911

291-391

8932

2918

تجاري

1918

1

1983

2-8

2928

1931

1931
1911
8981

3981

ماخا(:محمدی ، 1313،مهندسين مشاور همسو 1318،و  ،1311مهندسين مشاور آبان)1311،

1912
1928
1933
1988
1921
1918
1911
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برای تحليل دقير تر از وضعيت توزيع فضايي كاربری هـا در منـاطر مختلـف شـهر اسالمشـهر از دو مـدل شـاخص
ويليامسون و ضريه پراكندگي به صورت زير استفاده شده است نتيجهی محاسبهی اين فرمولها با استفاده از سرانههای
كاربریهای مختلف شهر اسالمشهر ،به تفکيک مناطر به صورت جدول شماره  13و نمودار شماره  2ارائه گرديده اسـت
همانطور كه از محاسبات مالحظه ميگردد در كليه كاربریها اعداد به دست آمده از شاخص ويليامسـون بـه عـدد يـک
نزديک ميباشد اين وضعيت نشاندهندهی عدم تعادل شديد منطقهای در توزيع كاربریهـا در سـطح شـهر اسالمشـهر
است
نکتهی بسيار مهم شدت اين عدم تعادل است كه نشاندهندهی برخورداریهای نابرابر در سطح شهر و در بين مـردم
است اين مسأله بهطور قطع نتيجهی شکلگيری اين كاربریها بـدون طـری ،برنامـه ،قـانون و ضـابطهای خـاص اسـت
همچنين مدل ضريه پراكندگي نيز نشاندهندهی عدم تعادل شديد منطقهای در توزيع كـاربریهـای مختلـف در شـهر
اسالمشهر ميباشد در مورد علل اين موضوع نيز در قسمتهای قبل توضيح داده شد و در اينجا از تکـرار آن خـودداری
ميشود به اين ترتيه فرضيه سوم نيز اثبات ميگردد
جدول ( )13نتيجه محاسبه شاخص ويليامسون
مسکوني

آموزشي

تجاري

فرهنگي

1931

1911

1982

1912

1912

193

1911

1911

1911

2983

1931

اداري و

1911

1913

1918

1933

1911

193

1931

1932

1913

1911

191

انتظامي

مذهبي

پراكندگي

بهداشتي

ضريب

درماني

ويليامسون

ورزشي

شاخص

پارك

كاربري

تاسيسات و
تجهيزات
شهري

ماخا :نگارنده

 -9نتيجهگيري
در يک جمعبندی كلي ميتوان گفت اثرگااری عواملي نظير اصالحات ارضي ،سياست قطبي كردن فعاليتها ،تبديل
تهران به مركز كليهی فعاليتهای اجتماعي ،اقتنادی و موجه شکلگيری روند مهاجرتي از كل كشور بـه سـوی شـهر
تهران گرديد؛ امّا عوامل دافعه تهران يعني گراني مسکن و همچنين عوامل جاذب نقام پيراموني اين شهر بهويـژه ارزانـي
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زمين و مسکن منجر به شکلگيری روند مهاجرتي از شهر تهران به مناطر پيراشهری و بهويژه شهر اسالمشهر شـد ،ايـن
در حالي است كه نبود نهاد نظارتگر بر اسـتفاده از اراضـي و عـدم اجـرای طـری و برنامـهی هـدايتگر كـاربری زمـين در
اسالمشهر ،موجه تغيير گستردهی كاربری زمين گرديد استخراج نقشههای كاربری اراضي در سـالهـای 1318 ،1383
 1333،و  1311و مساحت كاربریها ،مقايسه و تحليل نتايا اطالعات با روند مهاجرتي شهر اسالمشهر ،مشـخص شـدن
روند كاهشي كاربریهای كشاورزی و فضای سبز در مقابـل رونـد افزايشـي كـاربریهـای شـهری بـه مـوازات رونـدهای
مهاجرتي به شهر اسالمشهر در طول دورههای مختلف اثبات ميشود كـه مهـاجرت بـه شـهر اسالمشـهر موجـه تغييـر
كاربریهای كشاورزی و فضای سبز به كاربریهای شهری شده است همچنين با بررسي مساحت كاربریهـای مسـکوني
در دورههای مختلف ،اختالا سطوی و سرانه كاربری مسکوني با استانداردهای طریهای شهری در دورههـای مختلـف و
مشخص شدن مساحت كم و كيفيت پايين واحدهای مسکوني در دورههای مختلف اثبات ميشود كه مهاجرت بـه شـهر
اسالمشهر موجه شکلگيری كاربریهای مسکوني غيراستاندارد و بيكيفيت گرديده است از طرير بررسي روند تغييرات
كاربری زمين در شهر اسالمشهر و شکلگيری نظام كاربری زمين اين شهر بر اثر مهاجرت ،اختالا فراوان سطوی و سرانه
كاربریها در شهر اسالمشهر با استانداردهای طریهای شهری و ميانگينهای كشوری ،مشخص شدن نابرابری فضـايي در
توزيع كاربریها در سطح شهر با استفاده از شاخص ويليامسون و ضريه پراكندگي اثبات ميشود كه مهـاجرت بـه شـهر
اسالمشهر موجه شکلگيری نظام كاربری اراضي غير استاندارد و بدون برنامه شده اسـت بـه ايـن ترتيـه بـا توجـه بـه
بررسيهای آنجام شده هر سه فرضيه تحقير اثبات ميگردد اين مکانيزم و فرآيند خاص شهر اسالمشهر نبوده و اغلـه
نقام روستايي واقع در حوزهی نفوذ كالنشهرهای كشور با آن مواجه هستند با توجه به بررسي صورت گرفته در ارتبام با
شهر اسالمشهر به روشني مشخص گرديد كه چگونه مهاجرت و به عبارت ديگر جابهجاييهای فضايي جمعيت مـيتوانـد
منشأ و عامل تغييرات كاربری اراضي در مقياسهای بزرگ باشد اين مسأله برنامهريزان شهری را ملزم مـيسـازد كـه در
تهيهی طریها و برنامههای شهری بهطور ويژه اثرگااری عامل جمعيت را مورد توجه قرار داده و در پيشبينيهـای خـود
در مورد آيندهی شهرها از اثرگااری اين عامل مؤثر و با اهميت غافل نشوند
در انتها ميتوان چنين نتيجهگيری كرد كه تنها عامل ثابت درباره شهرها اين اسـت كـه همـواره در حـال تغييرنـد و
آنچه مسلم است تحوالت چشمگيری است كه در شهرهای ايران طي چند دهه اخير به دنبال تحول سياسي ،اقتنـادی
در كشور به وقوع پوسته است رشد سريع جمعيت شهری ناشي از مهاجرتهای روستايي ،جاب روسـتاهای اطـراا بـه
شهر ،تبديل نقام روستايي پرجمعيت به شهر ،توسعه و تخريه اراضي و باغات حاشيهی شهر موجه گونهای از تغييـرات
كاربری اراضي گرديده است كه اين تحول ،ناهنجاریهايي را از نوع توسعه و آشفتگيهای بيرويه سـيمای شـهر ،كمبـود
فضاهای عمومي و خدماتي در شهر ،مشکالت و موانع فرهنگي ،درمـاني ،آموزشـي ،ادرای ،خـدمات رسـاني و را در پـي
داشته است از اينرو بررسي روند تغييرات و شناخت عوامل مؤثر و نتايا آن ميتواند موجـه شـناخت منطقـي و فهـم و
تحليل مسائل پويا و متغير شهرها شود و به عنوان ابزاری در اختيار مديران و برنامهريزان شهری برای پيشبيني روندهای
آينده و كنترل و هدايت اين تغييرات برای سامان بخشيدن به توسعه آتي شهر و تخمين كاربریها و در نهايـت مـديريت
كارآمد و هدفمند شهرها گردد
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